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Komise závodního skialpinismu organizovala v roce 2010 Bergans eský pohár ve skialpinismu,
zahrnující následující závody: Noc tuleních pás  v Janských Lázních – kvalifikace do
reprezenta ního družstva a na MS, Zakopané Polsko – závod SEP, Vertical Lu ní bouda – 1.
ro ník, Rokytnice nad Jizerou – systém Rally, Krkonoše 2010 Špindler v Mlýn – M R, Mlýnická
dolina Slovensko – finále Bergans P a finále SEP.

Komise se dále podílela spolu s komisemi závodního skialpinismu Polska a Slovenska na po ádání
St edoevropského poháru ve skialpinismu (SEP). Tyto závody jsou sou ástí pohár  v jednotlivých
zemích, tak aby se dosáhlo co nejv tší ú asti na závodech a pro porovnání úrovn  závodník
jednotlivých zemí. Do tohoto seriály byly za azeny již uvedené závody v Janských Lázních,
v Zakopaném a v Mlýnické dolin .

Reprezenta ní družstvo pro rok 2010 bylo sestaveno na základ  kvalifika ních závod  Noc
tuleních pás  v Janských Lázních a dle výsledk  v roce 2009. Do reprezentace byli nominováni
Michal Štantejský, Ond ej Fejfar, Radoslav Groh, juniorka Karolína Grohová a kadetka Petra
Volfová.

Všichni reprezentanti se zú astnili b eznového MS v Ando e v Canillu. Zde stojí za zmínku 3. místo
Karolíny Grohové ve verticalu. Dále se reprezentanti zú astnili dvou závod  SP - Trophée des
Gastlosen ve Švýcarsku a Ski race Dolomiti di Brenta v italské Madonna di Campiglio

V roce 2011 komise po ádá SCARPA eský pohár ve skialpinismu 2011 a spolu s Poláky a
Slováky další ro ník St edoevropského poháru. Sou ástí SCARPA eského poháru ve
skialpinismu tentokrát není Noc tuleních pás , ale po delší odmlce závod na Javorovém vrchu v
Beskydech.

eská reprezentace se letos zú astnila MS v Itálii a jednoho závodu sv tového poháru. P ed
sezónou 2012 plánuje komise reprezenta ní soust ed ní.

Další informace jsou dostupné na stránkách sout žního skialpinismu v etn  výsledk  jednotlivých
závod  i celkové pohárové.


